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:إعداد   

إلهام بنت بدر بن عىض الجابري. د  

دكتىراه في السنة وعلىمها من كلية أصىل الدين بجامعة اإلمام محمد بن سعىد 

. اإلسالمية 
 



إف الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستيديو ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا ومف سيئات أعمالنا مف ييده اهلل 
فيو الميتدي ومف يضمؿ فبل ىادي لو وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو وأشيد أف محمدًا 

: عبده ورسولو      وبعد 

فبل يخفى عمى كؿ مسمـ مكانة السنة في اإلسبلـ وأنيا أصؿ مف أصوؿ الديف ، ولذلؾ سعى العمماء 
. في كؿ عصر لخدمتيا والدفاع عنيا 

وأصح كتب السنة صحيحا البخاري ومسمـ الذيف تمقتيما األمة بالقبوؿ ، وىما أصح كتابيف بعد كتاب 
. اهلل تعالى 

وألجؿ ىذه المكانة العظيمة التي يحتميا ىذاف الكتاباف سعى أعداء الديف مف أصحاب األىواء والبدع 
قصائيما ؛ فانبرى عمماء المسمميف ال سيما المحدثوف يدافعوف عنيما وفؽ قواعدىـ  لمتشكيؾ فييما وا 
في نقد األحاديث عامة ، والتزموا منيجًا عمميًا في نقد الصحيحيف حتى ال يتركوا مجااًل ألىؿ الريب 

. والبدع في اّدعاء الميؿ والوكس وعدـ اتباع منيجية ثابتة في نقد األحاديث 

ورغبة في المساىمة في الدفاع عف الصحيحيف عزمت عمى المشاركة في المؤتمر سائمة اهلل تعالى 
. التوفيؽ والسداد لي ولكؿ المشاركيف في نصرة الصحيحيف 

: وقد قسمت البحث إلى تمييد ومبحث وخاتمة كما يمي 

.  مكانة الصحيحيف وتحري الشيخيف فييما الدقة والصحة : التمييد 

: منيج المحدثيف في نقد أحاديث الصحيحيف مف حيث رواة السند وفيو مطالب ىي : المبحث 

: عدالة الرواة وفيو مسائؿ :  األوؿ 

 المراد بالعدالة

  بـ تثبت عدالة الراوي ومنيج الشيخيف فيو

  األمور التي تسمب العدالة مف الراوي كالبدعة ومنيج الشيخيف فيو

:  ضبط الراوي وفيو مسائؿ : الثاني 

 المراد بضبط الراوي



 بـ يعرؼ ضبط الراوي

 محترزات الضبط

   طبقات الرواة مف حيث الضبط وتصنيؼ رجاؿ الشيخيف بناء عمييا

 الرواة المتكمـ فييـ ، وطريقة الشيخيف في تخريج األحاديث عنيـ ، وتوجيو
النقاد لرواية الشيخيف عنيـ في الصحيحيف وفؽ قواعد الجرح والتعديؿ 

وفييا ممخص لنتائج البحث : الخاتمة  

 

إلياـ بدر الجابري . د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمييػػػػد 

إف ىذه األمة امتازت عف غيرىا مف األمـ بما حباىا سبحانو وتعالى مف حفظو لكتابو الكريـ ، وبما 
ىّيأه ليا مف عمماء أفاضؿ بذلوا جيودًا عظيمة لحفظ سنة اليادي  مف الضياع ، ومف انتحاؿ 

المبطميف والكذابيف ؛ فوضعوا قواعد دقيقة ُيعرؼ بيا الحديث الصحيح مف الضعيؼ ، وُيفّرؽ بيا بيف 
وعمـ اإلسناد  ]:ما كاف مف حديثو  وما كاف مكذوبًا عميو ،  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل 

والرواية مما خّص اهلل بو أمة محمد  وجعمو ُسمَّمًا إلى الدراية ، فأىؿ الكتاب ال إسناد ليـ يأثروف بو 
نما اإلسناد لمف أعظـ اهلل عميو المنَّة . المنقوالت ، وىكذا المبتدعوف مف ىذه األمة أىؿ الضبلالت  وا 

وغيرىـ مف أىؿ البدع . أىؿ اإلسبلـ والسنة ، يفرقوف بو بيف الصحيح والسقيـ والمعوج والقويـ 
والكفار إنما عندىـ منقوالت يأثرونيا بغير إسناد ، وعمييا مف دينيـ االعتماد وىـ ال يعرفوف فييا 

وأما ىذه األمة المرحومة وأصحاب ىذه األمة . الحؽ مف الباطؿ ، وال الحالي مف العاطؿ 
المعصومة ، فإف أىؿ العمـ منيـ والديف ىـ مف أمرىـ عمى يقيف ، فظير ليـ الصديؽ مف الَميف كما 

مف كذب عمي متعمدًا فميتبوأ مقعده مف ) ال سيما وقد قاؿ النبي   . [يظير الصبح لذي العينيف 
ولذلؾ نجد أصحاب النبي  وأتباعيـ أخذوا الحيطة الشديدة في قبوؿ األحاديث مف اآلخريف  (النار

. مخافة أف يتسرب إلييا ما لـ ينطؽ بو النبي  أو يصدر منو 

وانبعث عدد مف العمماء لجمع صحيح حديث رسوؿ اهلل  نصحًا لؤلمة ، وكاف منيـ محمد بف  

إسماعيؿ البخاري ومسمـ بف الحجاج النيسابوري صاحبا الصحيحيف ، وقد بمغا مف الدقة والحذر  

والحيطة أف اشترطا في صحيحييما شروطًا شديدة لقبوؿ األحاديث ، حتى أطبقت األمة عمى أنيما 
. أصح كتابيف بعد كتاب اهلل تعالى 

قاؿ ما أدخمت في الصحيح حديثًا إال بعد أف استخرت اهلل تعالى وتيقَّنت : روى الفربري عف البخاري
لما ألؼ البخاري كتاب الصحيح عرضو عمى : قاؿ أبو جعفر محمود بف عمرو العقيميوصحتو ، 

أحمد بف حنبؿ ويحيى بف معيف وعمي بف المديني وغيرىـ فاستحسنوه وشيدوا لو بالصحة إال في 
. والقوؿ فييا قوؿ البخاري وىي صحيحة: قاؿ العقيمي. أربعة أحاديث 

سمعت مسمـ بف الحجاج يقوؿ عرضت كتابي ىذا عمى أبي زرعة الرازي ، : وقاؿ مكي بف عبد اهلل
 .فكؿ ما أشار أف لو عمة تركتو 



وقد انتقد جماعة مف الحفاظ عمى البخاري ومسمـ أحاديث منيـ الدارقطني ، وأبو مسعود الدمشقي ، 
وعدة ما انتُقد عمييما مف األحاديث المسندة مائتا حديث وعشرة . وأبو عمي الغساني وألفوا في ذلؾ 

. اشتركا في  اثنيف وثبلثيف حديثًا واختّص البخاري بثمانية وسبعيف ومسمـ بمائة

وقد أجاب عنيا عدد مف الحفاظ كابف حجر ، والعراقي وعمرو بف الصبلح ، والرشيد العطار وغيرىـ 
 إذا عرؼ وتقرر أنيما ال يخرجاف مف الحديث إال ما ال عمة لو ، أو لو ]:قاؿ الحافظ ابف حجر . 

عمة إال أنيا غير مؤثرة عندىما فبتقدير توجيو كبلـ مف انتقد عمييما يكوف قولو معارضًا لتصحيحيما 
 [.  ، وال ريب في تقديميما في ذلؾ عمى غيرىما فيندفع االعتراض مف حيث الجممة

ليؾ بيانو  . وأما الجواب التفصيمي فيو موضوع بحثنا ىذا وا 

: لقد اشترط المحدثوف لكوف الحديث صحيحًا شرطيف أساسييف ىما 

العدالة  : األوؿ 

الضبط : الثاني 

:  العدالة لغة 

الوسط في األمور ، ويطمؽ ويراد بو المصدر المقابؿ : العدؿ ما قاـ في النفوس أنو مستقيـ ، والعدؿ 
 .  لمجور ، ورجؿ َعْدٌؿ وعاِدٌؿ جائز الشيادة ، وَرُجٌؿ َعْدٌؿ ِرضًا وَمْقَنٌع في الشيادة

َوَأْشِيُدوا َذَوْي )وقد تطمؽ كممة العدؿ ، ويراد بيا الشخص المرضي قولو وحكمو كما في قولو تعالى 
( . ِممَّْف َتْرَضْوَف ِمَف الشَُّيَداء)وقد فسرت اآلية بقولو تعالى  (َعْدٍؿ ِمْنُكـ

. يعني مف العدوؿ المرتضى دينيـ وصبلحيـ : قاؿ الطبري 

:  العدالة اصطبلحًا 

. ممكة تحمؿ صاحبيا عمى مبلزمة التقوى والمروءة 

: كيفية ثبوت العدالة 

. ونقصد بو عدالة الرواة غير الصحابة ؛ إذ الصحابة كميـ عدوؿ بتعديؿ اهلل تعالى ورسولو   



: وقد ذكر العمماء عدة أمور تثبت بيا العدالة منيا ما يمي 

 شيرة الراوي واالستفاضة بيف أىؿ العمـ بالعدالة والخير والثناء الجميؿ عميو .

مالؾ بف أنس ، وسفياف الثوري ، وسفياف بف عيينة ، وشعبة ، وحماد بف زيد ، : مثؿ 
.  ويحيى بف سعيد القطاف وغيرىـ 

 أف ينص اثناف مف أىؿ العمـ عمى عدالة الراوي ، وذلؾ باتفاؽ العمماء قياسًا لمرواية عمى
. الشيادة 

 وصّحح ىذا الرأي ابف الصبلح وابف كثير وىو الذي اختاره الخطيب ؛ قاؿ . التعديؿ بواحد
والذي نستحبو أف يكوف مف يزكي المحدث اثنيف لبلحتياط ، فإف اقتصر عمى تزكية واحد : 

ألف العدد لـ يشترط في قبوؿ الخبر فمـ يشترط في جرح راويو : قاؿ ابف الصبلح . أجزأه 
.  وتعديمو 

 كؿ حامؿ عمـ : أف ُيعرؼ الراوي بحمؿ العمـ وىو الذي ذىب إليو ابف عبد البر حيث قاؿ
معروؼ العناية بو فيو عدؿ محموؿ في أمره أبدًا عمى العدالة حتى يتبيف جرحو في حالو أو 

. والقصد أنو مظنة لذلؾ : قاؿ السخاوي. كثرة غمطة 

وقد وافؽ ابف عبد البر عمى ذلؾ عدد مف األئمة كابف القيـ والنووي والذىبي والسخاوي 
يحمؿ ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدولو ، ينفوف عنو  )ويدؿ عمى ذلؾ قوؿ النبي  . وغيرىـ 

 . (تحريؼ الغاليف ، وانتحاؿ المبطميف ، وتأويؿ الجاىميف 

: ثبوت عدالة الرواة عند الشيخيف 

القسـ األوؿ مف المتفؽ عمييا  ]:قاؿ الحاكـ أبو عبد اهلل عند حديثو عف أقساـ الحديث الصحيح
اختيار البخاري ومسمـ وىو الدرجة األولى مف الصحيح ومثالو الحديث الذي يرويو الصحابي 

المشيور بالرواية عف رسوؿ اهلل  ولو راوياف ثقتاف ، ثـ يرويو عنو التابعي المشيور بالرواية عف 
الصحابة ولو راوياف ثقتاف ، ثـ يرويو عنو مف أتباع التابعيف الحافظ المتقف المشيور ولو رواة ثقات 
مف الطبقة الرابعة ، ثـ يكوف شيخ البخاري أو مسمـ حافظًا متقنًا مشيورًا بالعدالة في روايتو ، فيذه 

  [.الدرجة األولى مف الصحيح



. صاحبو البييقي  وردَّ كؿ مف الحازمي وابف طاىر عمى الحاكـ دعواه ىذه التي وافقو عمييا
واعتراضيما في حؽ الصحابة مقبوؿ ، إذ إف الشيخيف رويا في صحيحييما عف عدد مف الصحابة 

 .لـ يرو عنيـ إال راٍو واحد ، لكف الحاكـ رجع عنو فاستثنى الصحابة

ف كاف منتقضًا في حؽ بعض الصحابة الذيف أخرج ليـ  ]:قاؿ ابف حجر يعني –ما ذكره الحاكـ وا 
إال أنو معتبر في حؽ مف بعدىـ فميس في الكتاب حديث أصؿ مف رواية مف ليس لو إال - البخاري

 [راو واحد فقط 

ليس المراد أف يكوف كؿ خبر روياه يجتمع فيو راوياف عف صحابيو ثـ عف : قاؿ أبو عمي الغساني 
نما المراد أف ىذا الصحابي وىذا التابعي قد روى عنو  تابعيو فمف بعده ، فإف ذلؾ يعز وجوده وا 

. رجبلف خرج بيما عف حد الجيالة 

نو معروؼ  بالعناية بيذا الشأف ، كما أف كؿ مف اشتير بيف الحفاظ بأنو مف أصحاب الحديث ، وا 
، تثبت عدالتو عند الشيخيف ، فقد أخرجا  لجماعة ما أطمعنا فييـ ولـ ُيعرؼ فيو جرح وال تعديؿ 

عمى جرح وال توثيؽ واحُتج بيـ ؛ ألف الشيخيف احتجا بيـ ، وألف الدىماء أطبقت عمى تسمية 
.  الكتابيف بالصحيحيف 

. وعمى ىذا فالجيالة عف رواتيـ مرفوعة ، ودعوى مف ادَّعى أف بعضيـ مجيوؿ مردودة 

فأما جيالة الحاؿ فمندفعة عف جميع مف أخرج ليـ في الصحيح ألف شرط الصحيح ]:قاؿ ابف حجر
أف يكوف راويو معروفًا بالعدالة فمف زعـ أف أحدًا منيـ مجيوؿ فكأنو نازع المصنؼ في دعواه أنو 

معروؼ وال شؾ أف المدعي لمعرفتو مقدـ عمى مف يدعي عدـ معرفتو لما مع المثبت مف زيادة العمـ 
[. ومع ذلؾ فبل تجد في رجاؿ الصحيح أحدًا ممف يسوغ إطبلؽ اسـ الجيالة عميو أصبل 

ا بو أو أحُدىما ، ولـ ُيوثَّؽ ، وال ُغِمَز ، فيو ثقة ، حدُيُثو قوي ]: وقاؿ الذىبي  وقاؿ  . [مف احَتجَّ
عدد كثير ما عممنا أف أحدًا نص عمى توثيقيـ ، والجميور عمى أنو " الصحيحيف"وفي رواة  ]:أيضًا 

. [مف كاف مف المشايخ قد روى عنو جماعة ولـ يأت بما ينكر عميو أف حديثو صحيح
: محتػػػػرزات العدالة 

. المسمـ البالغ العاقؿ الذي سمـ مف أسباب الفسؽ وخواـر المروءة : العدؿ ىو 

: وممف يخرج عف وصؼ العدالة 



الكافر والصبي والمجنوف والفاسؽ والكاذب في أحاديث الناس والمبتدع وجميور العمماء عمى عدـ 
. قبوؿ رواياتيـ ، غير المبتدع فقد اختمفوا في قبوؿ روايتو 

ومحؿ الخبلؼ فيما لو لـ تكف البدعة مكفرة ؛ فإف كانت البدعة مكفرة ؛ بأف أنكر أمرًا متواترًا مف 
. الشرع معمومًا مف الديف بالضرورة، فيذا حديثو مردود باتفاؽ العمماء 

 

ف كانت بدعتو مفسقة فقد اختمؼ أىؿ السنة في قبوؿ روايتو عمى ثبلثة أقواؿ ىي ما يمي  : وا 

مالؾ وابف عيينة والحميدي والقاضي مف الحنابمة وغيرىـ إف رواية المبتدع غير مقبولة : القوؿ األوؿ 
: عمى اإلطبلؽ ، واستدلوا بما يمي 

 القياس عمى الفاسؽ ؛ فيو فاسؽ ببدعتو ، وقد اتفؽ العمماء عمى رد رواية الفاسؽ بغير
. تأويؿ فيمحؽ بو المتأوؿ 

 إف في الرواية عف المبتدع ترويجًا ألمره وتنوييًا بذكره ، وعمى ىذا فينبغي أف ال يروى عف
.   مبتدع شيء حتى يشاركو فيو غير مبتدع 

وىو بعيد مباعد الشائع عف أئمة الحديث ؛ فإف كتبيـ : وقد انتقد ابف الصبلح ىذا الرأي ، وقاؿ
. طافحة بالرواية عف المبتدعة غير الدعاة ، وفي الصحيح كثير مف أحاديثيـ في الشواىد واألصوؿ

ذىب بعض العمماء إلى أف رواية المبتدع بدعة مفسقة تقبؿ مطمقًا سواء كاف داعية : القوؿ الثاني 

 أـ ال ، لكف بشرط أف يكوف متقيًا ؛ ألف تدينو وصدؽ ليجتو الذي عميو مدار الرواية يمنعو عف 
. الكذب ، وال ينظر إلى مخالفتو لمجماعة في العقيدة 

ألنو إذا لـ يخرج عف أىؿ القبمة وكاف متحرجًا معظمًا لمديف غير عالـ بكفره يحصؿ ظف : قالوا 
. الصدؽ في خبره فيقبؿ كخبر المسمـ العدؿ 

فمنيـ زائغ عف الحؽ صادؽ الميجة : قاؿ الحافظ أبو إسحاؽ الجوزجاني في كتابو معرفة الرجاؿ 
. فميس فيو حيمة إال أف يؤخذ مف حديثو ما ال يكوف منكرًا إذا لـ يقوِّ بو بدعتو 



ما قالو الجوزجاني ُمتَّجو ؛ ألف العمة التي بيا ُيرّد حديث الداعية واردة فيما : قاؿ الحافظ ابف حجر 
.  إذا كاف ظاىر المروي يوافؽ مذىب المبتدع ولو لـ يكف داعية 

وىذا الرأي معزو إلى اإلماـ الشافعي وسفياف الثوري وأبي يوسؼ القاضي ، وعف أبي حنيفة ويحيى 
. بف سعيد وعمي بف المديني 

أنو تقبؿ رواية المبتدع إذا لـ يكف داعيًا إلى بدعتو ، وكانت روايتو ال تشتمؿ عمى ما : القوؿ الثالث 
. يشيد بدعتو ويزينيا ويحسنيا ظاىرًا 

اإلماـ أحمد بف حنبؿ وابف المبارؾ وابف ميدي ويحيى بف معيف وروي : وممف ذىب إلى ىذا القوؿ 
.  ىذا مذىب الكثير أو األكثر مف العمماء : وقاؿ ابف الصبلح . عف مالؾ أيضًا 

:   رأي الشيخيف في الرواية عف أىؿ البدع 

إذا كاف معروفًا  مذىب الشيخيف االحتجاج برواية المبتدع سواء كاف داعية إلى بدعتو أو ال 

 ، ما لـ تكف بدعتو بالتحرز مف الكذب مشيورًا بالسبلمة مف خواـر المروءة موصوفًا بالديانة والعبادة
. مكفرة

مف الصحيح المختمؼ فيو روايات المبتدعة وأصحاب األىواء فإف ]: قاؿ الحافظ أبو عبد اهلل الحاكـ
رواياتيـ عند أكثر أىؿ الحديث مقبولة إذا كانوا فييا صادقيف فقد حدث محمد بف إسماعيؿ البخاري 

في الجامع الصحيح عف عباد بف يعقوب الرواجني ، وكاف أبو بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة 
يقوؿ حدثنا الصدوؽ في روايتو المتيـ في دينو عباد بف يعقوب ، وقد احتج البخاري أيضًا في 

الصحيح بمحمد بف زياد األلياني وحريز بف عثماف الرحبي وىما مما اشتير عنيما النصب ، واتفؽ 
البخاري ومسمـ عمى االحتجاج بأبي معاوية محمد بف خاـز وعبيد اهلل بف موسى وقد اشتير عنيما 

  [الغمو
: ضبط الراوي 

ىو الذي يكوف متيقظًا غير مغفؿ ، حافظًا إف حدث مف حفظو ، ضابطًا لكتابو : تعريؼ الضابط 
 . مف التبديؿ والتغيير إف حدث ، ويشترط فيو مع ذلؾ أف يكوف عالمًا بما يحيؿ المعنى إف روى بو

: الضبط ضبطاف 



. وىو أف يثبت ما سمعو بحيث يتمكف مف استحضاره متى شاء : ضبط صدر 

. ىو صيانتو لديو منذ سمع فيو وصححو إلى أف يؤدي منو : ضبط الكتاب 

: كيؼ ُيعرؼ ضبط الراوي 

يعرؼ ضبط الراوي بموافقة الثقات المتقنيف الضابطيف إذا ُأعتبر حديثو بحديثيـ ؛ فإف وافقيـ في 
روايتيـ غالبًا فضابط ، وال تضر مخالفتو النادرة ليـ ، فإف كثرت مخالفتو ليـ وندرت الموافقة اختّؿ 

.  ضبطو ، ولـ يحتج بحديثو 

:  محترزات الضبط 

خمسة منيا : الطعف يكوف بعشرة أشياء بعضيا أشد في القدح مف بعض]: قاؿ الحافظ ابف حجر 
. تتعمؽ بالعدالة، وخمسة تتعمؽ بالضبط

بأف يروي عمى : كثرتو ، أو غفمتو عف اإلتقاف ، أو وىمو: فحش غمطو، أي: فالمتعمقة بالضبط ىي 
وىي عبارة عمف يكوف غمطو أقؿ مف : سبيؿ التوىـ ، أو مخالفتو، أي لمثقات ، أو سوء حفظو

. [إصابتو
: وتفصيؿ ذلؾ كما يمي 
 

 وصؼ الراوي بكثرة الغمط يعني ضعفو ، لكف ىذا الضعؼ يجبر بالمتابعات قاؿ ابف : أواًل
وأما الغمط فتارة يكثر مف الراوي وتارة يقؿ فحيث يوصؼ بكونو كثير الغمط ينظر ]: حجر

فيما أخرج لو إف وجد مرويًا عنده أو عند غيره مف رواية غير ىذا الموصوؼ بالغمط عمـ أف 
المعتمد أصؿ الحديث ال خصوص ىذه الطريؽ وأف لـ يوجد إال مف طريقو فيذا قادح يوجب 

 [التوقؼ عف الحكـ بصحة ما ىذا سبيمو وليس في الصحيح بحمد اهلل مف ذلؾ شيء

 وصؼ الراوي بػػػ سيء الحفظ وىو أف يكوف خطؤه أقؿ مف صوابو ، وبعبارة أخرى ىو مف : ثانيًا
: وىو عمى قسميف . يرجح جانب إصابتو عمى جانب خطئو 

أف يكوف سوء الحفظ مبلزمًا لمراوي في جميع حاالتو وأوقاتو ، وىذا ىو الضعيؼ : القسـ األوؿ 
 .



 وحيث يوصؼ بقمة الغمط كما يقاؿ سيء الحفظ أولو أوىاـ أولو مناكير وغير ]:قاؿ ابف حجر 
ذلؾ مف العبارات فالحكـ فيو كالحكـ في الذي قبمو إال أف الرواية عف ىؤالء في المتابعات أكثر 

 [منيا عند المصنؼ مف الرواية عف أولئؾ

إما لكبره أو لعماه أو خرافة أو فساد : إذا كاف سوء الحفظ طارئًا عمى الراوي الثقة : القسـ الثاني 
عقؿ أو لذىاب بصره ، أو الحتراؽ كتبو ، أو عدميا بأف كاف يعتمدىا فرجع إلى حفظو فساء 

 .  أي حفظو فيذا ىو المختمط أي يسمى ذلؾ الراوي مختمطًا 

: وقد قّسـ الحافظ ابف رجب المختمطيف إلى ثبلثة أنواع 

َمف ضعؼ حديثو في بعض األوقات دوف بعض ، وىؤالء ىو الثقات الذيف : النوع األوؿ 

 خمطوا في آخر عمرىـ ، وىـ متفاوتوف في تخميطيـ فمنيـ مف خمط تخميطًا فاحشًا ، ومنيـ مف 
ذا لـ يتميز : والحكـ فييـ .  خمط تخميطًا يسيرًا  أف ما حدث فيو قبؿ االختبلط إذا تميز قبؿ ، وا 

 . وأشكؿ الحاؿ توقؼ فيو إلى التبييف 

واعمـ أف مف كاف بيذا القبيؿ محتجًا بروايتو في الصحيحيف : قاؿ ابف الصبلح]: قاؿ ابف الكياؿ 
أو أحدىما فإنا نعرؼ عمى الجممة أف ذلؾ مما تميز وكاف مأخوذًا عنو قبؿ االختبلط قمت وىذا 

 . [مف باب حسف الظف بيـ رضي اهلل تعالى عنيـ

النوع الثاني مف ُضّعؼ حديثو في بعض األماكف دوف بعض 
 أحدىا مف حدث في مكاف لـ يكف معو فيو كتبو فخمط ، وحدث في مكاف آخر مف كتبو فضبط

. ، أو مف سمع في مكاف مف شيخ فمـ يضبط عنو ، وسمع منو في موضع آخر فضبط 
ومنيـ ىشاـ بف عروة وذلؾ فيما حدث بالعراؽ خاصة ، وال يكاد يكوف االختبلؼ عنو فيما 

يفحش ، يسند الحديث أحيانًا ، ويرسمو أحيانًا ال أنو يقمب إسناده ، كأنو عمى ما تذكر مف حفظو 
ذا ىابو .  يقوؿ عف أبيو عف النبي  ، ويقوؿ عف أبيو عف عائشة عف النبي  إذا أتقنو أسنده ، وا 

وقد احتج بو . وىذا فيما نرى أف كتبو لـ تكف معو بالعراؽ فيرجع إلييا : قاؿ ابف حجر. أرسمو 
. جميع األئمة واهلل أعمـ 

قـو ثقات في أنفسيـ لكف حديثيـ عف بعض الشيوخ فيو ضعؼ بخبلؼ حديثيـ  : النوع الثالث 
.                  عف بقية شيوخيـ 



اجتماع أىؿ الحديث : وقاؿ مسمـ في كتاب التمييز ]:منيـ حماد بف سممة البصري ، قاؿ ابف رجب 
مف عممائيـ عمى أف أثبت الناس في ثابت حماد بف سممة ، كذلؾ قاؿ يحيى القطاف ، ويحيى بف 

. معيف ، أحمد بف حنبؿ ، وغيرىـ مف أىؿ المعرفة 
وحماد يعد عندىـ إذا حدث عف غير ثابت كحديثو عف قتادة وأيوب ، وداود بف ألبي ىند ، 

والجريري ، ويحيى بف سعيد ، وعمرو بف دينار ، وأشباىيـ فإنو يخطئ في حديثيـ كثيرًا ، وغير 
. حماد في ىؤالء أثبت عندىـ ، كحماد بف زيد ، وعبد الوارث،ويزيد بف زربع 

ومع ىذا فقد خّرج مسمـ في صحيحو لحماد بف سممة عف أيوب ، وقتادة ، وداود بف أبي ىند ، 
والجريري ، ويحيى بف سعيد األنصاري ، ولـ يخرج حديثو عف عمرو بف دينار ، ولكف إنما خّرج 
حديثو عف ىؤالء فيما تابعو عميو غيره مف الثقات ، ووافقوه عميو ، لـ يخرج لو عف أحد منيـ شيئًا 

 .   [تفرد بو عنو 
لما كبر اختمط وساء حفظو وليذا تركو البخاري ، وأما مسمـ فاجتيد وأخرج مف حديثو : وقاؿ البييقي

عف ثابت ما سمع منو قبؿ تغيره في األصوؿ وما سوى حديثو عف ثابت أخرجيا في الشواىد 
 الغفمة وىي أف يكوف الراوي مغفبًل ال يميز بيف الصواب والخطأ وُيعرؼ ذلؾ بالغمط الفاحش ، أو

كذلؾ حماد بف سممة إماـ : يكوف الراوي مف الذيف يقبموف التمقيف ، قاؿ أبو الفضؿ بف طاىر 
كبير مدحو األئمة وأطنبوا لكف تكمـ فيو بعض منتحمي المعرفة أف بعض الكذبة أدخؿ في حديثو 
ما ليس منو لـ يخرج عنو البخاري في صحيحو معتمدًا عميو ، بؿ استشيد بو في مواضع ليبيف 
أنو ثقة ، وأخرج أحاديثو التي يروييا مف حديث غيره مف أقرانو كشعبة وحماد بف زيد وأبي عوانة 

ومسمـ اعتمد عميو ألنو رأى جماعة مف أصحابو القدماء والمتأخريف . وأبي األحوص وغيرىـ 
وشاىد مسمـ منيـ جماعة وأخذ عنيـ ، ثـ عدالة الرجؿ في نفسو .رووا عنو لـ يختمفوا عميو 

مامتو  جماع أئمة النقؿ عمى ثقتو وا  .  وا 

وقاؿ . رأيتو عند أحمد بف صالح متروكًا : وكذلؾ عثماف بف صالح السيمي ؛ قاؿ ابف رشديف 
لـ يكف عندي ممف يكذب ولكف كاف يكتب مع خالد بف نجيح فُبُموا : قاؿ أبو زرعة ]: ابف حجر 

 قمت ىذا بعينو جرى لعبد اهلل بف صالح كاتب الميث وخالد بف .بو كاف يممي عمييـ مالـ يسمعوا 
نجيح ىذا كاف كذابًا وكاف يحفظ بسرعة وكاف ىؤالء إذا اجتمعوا عند شيخ فسمعوا منو وأرادوا 
كتابة ما سمعوه اعتمدوا في ذلؾ عمى إمبلء خالد عمييـ إما مف حفظو أو مف األصؿ ، فكاف 
يزيد فيو ما ليس فيو فدخمت فييـ األحاديث الباطمة مف ىذه الجية ، وقد ذكر الحاكـ أف مثؿ 

والحكـ في أمثاؿ ىؤالء الشيوخ الذيف ....ىذا بعينو وقع لقتيبة بف سعيد معو مع جبللة قتيبة 



لقييـ البخاري وميز صحيح حديثيـ مف سقيمو وتكمـ فييـ غيره أنو ال يدعي أف جميع أحاديثيـ 
مف شرطو فإنو ال يخرج ليـ إال ما تبيف لو صحتو والدليؿ عمى ذلؾ أنو ما أخرج لعثماف ىذا في 

  [صحيحو سوى ثبلثة أحاديث أحدىا متابعة في تفسير سورة البقرة

وصؼ الراوي بالوىـ ، وىذا يعني أيضًا قمة الخطأ بالنسبة لصوابو ، مثؿ أبي بكر بف عياش : ثالثًا 
وىـ ، ومع ىذا فقد خّرج البخاري حديثو بمتابعات ، ولـ يخرج لو المقرئ الكوفي ثقة، لكنو كثير اؿ

. مسمـ إال في مقدمة صحيحو 

 :مخالفة الثقة غيره مف الرواة وىي نوعاف : رابعًا 

أف يخالؼ الراوي الضعيؼ الثقة ، وىذا حديثو منكر باتفاؽ ، وليس في الصحيحيف منو شيئًا : األوؿ
 .

. أف يخالؼ الراوي الثقة مف ىو أوثؽ منو أو أكثر عددًا بحيث يتعذر الجمع : الثاني

أف يروي نفر مف حفاظ الناس حديثًا عف مثؿ الزىري أو غيره مف األئمة بإسناد ]: قاؿ اإلماـ مسمـ 
واحد ومتف واحد، مجتمعوف عمى روايتو في اإلسناد والمتف، ال يختمفوف فيو في معنى، فيرويو آخر 

سواىـ عمف حّدث عنو النفر الذيف وصفناىـ بعينو فيخالفيـ في اإلسناد أو يقمب المتف فيجعمو 
بخبلؼ ما حكى مف وصفنا مف الحفاظ، فيعمـ حينئذ أف الصحيح مف الروايتيف ما حّدث الجماعة 

مف الحفاظ، دوف الواحد المنفرد و إف كاف حافظًا، عمى ىذا المذىب رأينا أىؿ العمـ بالحديث 
يحكموف في الحديث، مثؿ شعبة و سفياف بف عيينة و يحيى بف سعيد و عبد الرحمف بف ميدي و 

 .[غيرىـ مف أئمة أىؿ العمـ

 وأما المخالفة وينشأ عنيا الشذوذ والنكارة ؛ فإذا روى الضابط والصدوؽ شيئًا فرواه ]:قاؿ ابف حجر 
مف ىو أحفظ منو أو أكثر عددًا بخبلؼ ما روى بحيث يتعذر الجمع عمى قواعد المحدثيف فيذا شاذ 
، وقد تشتد المخالفة أو يضعؼ الحفظ فيحكـ عمى ما يخالؼ فيو بكونو منكرًا وىذا ليس في الصحيح 

 . [منو إال نزر يسير

 

طبقات الرواة مف حيث الضبط وبياف صفة مف أخرج ليـ الشيخاف 



شرط الصحيح أف يكوف إسناده متصبًل وأف يكوف راويو : قاؿ الحافظ أبو بكر الحازمي رحمو اهلل  ] 
مسممًا صادقًا غير مدلس وال مختمط متصفًا بصفات العدالة ضابطًا متحفظًا سميـ الذىف قميؿ الوىـ 

ومذىب مف يخرج الصحيح أف يعتبر حاؿ الراوي العدؿ في مشايخو العدوؿ ، : سميـ االعتقاد ، قاؿ
وىذا باب فيو غموض وطريؽ : فبعضيـ حديثو صحيح ثابت ، وبعضيـ حديثو مدخوؿ ، قاؿ

إيضاحو معرفة طبقات الرواة عف راوي األصؿ ومراتب مداركيـ ؛ فمنوضح ذلؾ بمثاؿ وىو أف تعمـ 
. [أف أصحاب الزىري مثبًل عمى خمس طبقات ، ولكؿ طبقة منيا مزية عمى التي تمييا 

: وىذه المراتب ىي 
جمعت الحفظ واإلتقاف وطوؿ الصحبة لمزىري ، والعمـ بحديثو والضبط لو ، كمالؾ : الطبقة األولى 

، وابف عيينة ، وعبيد اهلل بف عمر ، ومعمر ، ويونس ، وعقيؿ ، وشعيب ، وغيرىـ ، وىؤالء متفؽ 
. عمى تخريج حديثيـ عف الزىري 

نما صحبوه مدة يسيرة ولـ يمارسوا : الطبقة الثانية  تقاف ، لكف لـ تطؿ صحبتيـ لمزىري وا  أىؿ حفظ وا 
حديثو ، وىـ في إتقانو دوف الطبقة األولى ، كاألوزاعي ، والميث ، وعبد الرحمف بف مسافر ، 

. والنعماف بف راشد ، ونحوىـ ، وىؤالء يخرج ليـ مسمـ عف الزىري 
قوـ الزموا الزىري وصحبوه ورووا عنو ، ولكف ُتُكمِّـ في حفظيـ ، كسفياف بف حسيف : الطبقة الثالثة 

. ، ومحمد بف إسحاؽ ، ونحوىـ ، وىؤالء قد يخرج مسمـ لبعضيـ متابعة 
قوـ رووا عف الزىري مف غير مبلزمة وال طوؿ صحبة ، ومع ذلؾ ُتكمـ فييـ ، مثؿ : الطبقة الرابعة 

سحاؽ بف أبي فروة ، ونحوىـ  .  إسحاؽ بف يحيى الكمبي ، ومعاوية بف يحيى الصدفي ، وا 
قـو مف المتروكيف والمجيوليف كالحكـ األيمي ، وعبد القدوس بف حبيب ، ومحمد : الطبقة الخامسة 

. بف سعيد المصموب ، وبحر السقاء ، ونحوىـ 
فأما الطبقة األولى فيـ شرط البخاري وقد يخرج مف حديث أىؿ : قاؿ الحافظ أبو بكر الحازمي]

الطبقة الثانية ما يعتمده مف غير استيعاب وأما مسمـ فيخرج أحاديث  الطبقتيف عمى سبيؿ االستيعاب 
ويخرج أحاديث أىؿ الطبقة الثالثة عمى النحو الذي يصنعو البخاري في الثانية وأما الرابعة والخامسة 

. فبل يعرجاف عمييما 
وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعميقًا ، وربما أخرج اليسير مف : قاؿ الحافظ ابف حجر 

حديث الطبقة الثالثة تعميقًا أيضًا ، وىذا المثاؿ الذي ذكرناه ىو في حؽ المكثريف فيقاس عمى ىذا 
أصحاب نافع وأصحاب األعمش وأصحاب قتادة وغيرىـ ، فأما غير المكثريف فإنما اعتمد الشيخاف 
في تخريج أحاديثيـ عمى الثقة والعدالة وقمة الخطأ ، لكف منيـ مف َقوي االعتماد عميو فأخرجا ما 



تفّرد بو كيحيى بف سعيد األنصاري ، ومنيـ مف لـ يقَو االعتماد عميو فأخرجا لو ما شاركو فيو غيره 
 . [وىو األكثر

منيج العمماء في الحكـ عمى الرواة المختمؼ فييـ ومقارنتو بمنيج البخاري ومسمـ 

الراوي المختمؼ فيو ىو الذي وثّقو جماعة مف العمماء أو واحد منيـ وضعفو آخروف ، وقد وضع 
:  العمماء قواعد تساعد عمى الحكـ عميو ىي 

 إذا تعارض الجرح والتعديؿ .
 : ففيو أربعة أقواؿ 

إف الجرح مقدـ مطمقًا ولو كاف المعدلوف أكثر ، ألف الجارح ُمصدؽ لمعدؿ فيما أخبر بو : األوؿ 
. عف ظاىر حالو إال إنو يخبر عف أمر باطف خفي عف المعدؿ

إف كاف عدد المعدليف أكثر ُقّدـ التعديؿ ؛ فإف كثرة المعدليف تقوي حاليـ وقمة الجارحيف : الثاني 
ف كثروا ليسوا يخبروف عف : قاؿ الخطيب. تضعؼ خبرىـ  وىذا خطأ ممف توىمو ألف المعدليف وا 

عدـ ما أخبر بو الجارحوف ولو أخبروا بذلؾ لكانت شيادة باطمة عمى نفي  
إنو يتعارض الجرح والتعديؿ فبل يترجح أحدىما إال بمرجح حكاه ابف الحاجب وكبلـ : الثالث 

اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف مف جرحو الواحد : الخطيب يقتضي نفي ىذا القوؿ الثالث ؛ فإنو قاؿ 
ففي ىذه الصورة حكاية اإلجماع عمى . واالثناف ، وعدلو مثؿ عدد مف جرحو ، فإف الجرح بو أولى

. تقديـ الجرح،خبلؼ ما حكاه ابف الحاجب 
إف وجد في شأف راو تعديؿ وجرح مبيماف ُقدـ التعديؿ وكذا إف وجد الجرح مبيمًا والتعديؿ : الرابع 

األصؿ العدالة والجرح طارئ لئبل يذىب غالب أحاديث الشريعة ، كما قالوا : مفسرًا ُقدـ التعديؿ وقالوا
إف مجرد الكبلـ في شخص ال : إف إحساف الظف بجميع الرواة المستوريف أولى ، وكما قالوا: أيضًا 

.  يسقط مرويو فبل بد مف الفحص عف حالو
 
 إذا تعارض الجرح والتعديؿ وكاف الجرح مفسرًا قدـ الجرح ولو كاف عدد المعدليف أكثر وسواء

وقد نقمو . كاف التعديؿ مبيمًا أو مفسرًا ؛ ألف مع الجارح زيادة عمـ لـ يّطمع عمييا المعدؿ
الخطيب عف جميور العمماء وصححو ابف الصبلح واإلماـ فخر الديف الرازي واآلمدي وغيرىما 

.  مف األصولييف 
التعديؿ مقبوؿ مف غير ذكر سببو عمى المذىب الصحيح المشيور ألف ]: قاؿ ابف الصبلح 

لـ يفعؿ كذا، لـ يرتكب كذا، : أسبابو كثيرة يصعب ذكرىا، فإف ذلؾ يحوج المعدؿ إلى أف يقوؿ



وأما الجرح فبل يقبؿ إال . فعؿ كذا، وكذا، فيعدد جميع ما يفسؽ بفعمو أو بتركو وذلؾ شاؽ جدِّا
مفسرا مبيف السبب، ألف الناس يختمفوف فيما يجرح وما ال يجرح، فيطمؽ أحدىـ الجرح بناء عمى 
أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس األمر، فبل بد مف بياف سببو، لينظر فيو أىو جرح أو 

. [وىذا ظاىر مقرر في الفقو وأصولو. ال
إذا اجتمع فيو أي في الراوي جرح مفسر وتعديؿ فالجرح مقدـ : وقاؿ السيوطي في تدريب الراوي

. ولو زاد عدد المعدؿ ىذا ىو األصح عند الفقياء واألصوليف 
أما إذا تعارضا ... ينبغي تقييد الحكـ بتقديـ الجرح عمى التعديؿ بما إذا ُفّسر : وقاؿ السخاوي 

. مف غير تفسير فإنو ُيقدـ التعديؿ قالو المزي وغيره 
يقبؿ التعديؿ مف غير ذكر سببو عمى الصحيح المشيور وال ]: وقاؿ السيوطي في تدريب الراوي 

ولذلؾ احتج البخاري بجماعة سبؽ مف غيره الجرح ليـ كعكرمة ... يقبؿ الجرح إال مبيف السبب 
وعمرو ابف مرزوؽ واحتج مسمـ بسويد بف سعيد وجماعة اشتير الطعف فييـ وىكذا فعؿ أبو داود 

. [وذلؾ داؿ عمى أنيـ ذىبوا إلى أف الجرح ال يثبت إال إذا فسر سببو 
عاب عائبوف مسممًا بروايتو في صحيحو عف جماعة مف : وقاؿ النووي في شرح صحيح مسمـ 

الضعفاء وال عيب عميو في ذلؾ وجوابو مف أوجو ذكرىا ابف الصبلح ؛ أحدىما أف يكوف ذلؾ 
في ضعيؼ عند غيره ثقة عنده وال يقاؿ الجرح مقدـ عمى التعديؿ ألف ذلؾ فيما إذا كاف الجرح 

ال فبل يقبؿ الجرح إذا لـ يكف كذا  .  ثابتًا مفسر السبب وا 
: وقاؿ الحافظ ابف حجر في لساف الميزاف بعد أف ذكر اختبلؼ العمماء في جرح رجؿ وتعديمو 

ال عمؿ بالتعديؿ  فأما مف جيؿ . فالصواب التفصيؿ فإف كاف الجرح والحالة ىذه مفسرًا قبؿ وا 
ولـ يعمـ فيو سوى قوؿ إماـ مف أئمة الحديث انو ضعيؼ أو متروؾ ونحو ذلؾ فإف القوؿ قولو 

وال نطالبو بتفسير ذلؾ فوجو قوليـ إف الجرح ال يقبؿ إال مفسرًا ىو فيمف اختمؼ في توثيقو 
.  وتجريحو 

 أف يسمـ الجرح مف - قد يقدـ التعديؿ عمى الجرح المفسر أيضًا لوجوه عارضة تقتضي ذلؾ
. الموانع التي تمنع قبولو فإذا وجد مانع مف قبوؿ الجرح أو التعديؿ لـ يقبؿ 

قاؿ الحافظ الذىبي في ميزانو في ترجمة الحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل األصفياني ما نصو 
كبلـ األقراف بعضيـ في بعض ال يعبأ بو ال سيما إذا الح لؾ أنو لعدواة أو لمذىب أو لحسد : 

وما ينجو منو إال مف عصمو اهلل وما عممت أف عصرًا مف األعصار سمـ أىمو مف ذلؾ سوى 
. األنبياء والصديقيف ولو شئت لسردت مف ذلؾ كراريس 



الحذر كؿ الحذر أف تفيـ أف قاعدتيـ الجرح مقدـ عمى : وقاؿ التاج السبكي قاؿ في طبقاتو 
التعديؿ إطبلقيا بؿ الصواب أف مف ثبتت إمامتو وعدالتو وكثر ما دحوه وندر جارحوه وكانت 

وبياف ذلؾ . ىناؾ قرينة دالة عمى سبب جرحو مف تعصب مذىبي أو غيره لـ يمتفت إلى جرحو 
: كاآلتي 

فمـ يعتّد العمماء بترؾ أحمد بف صالح لحديث عثماف بف  (كبلـ األقراف بعضيـ في بعض )
ألف أحمد بف صالح مف أقراف عثماف ؛ فبل ُيقبؿ قولو فيو إال ببياف : صالح السيمي ، قالوا 

. واضح 
ترى عفاف كاف يضبط : ومثمو قوؿ سميماف بف حرب في عفاف بف مسمـ الصفار حيث إنو قاؿ

عف شعبة ، واهلل لو جيد جيده أف يضبط في شعبة حديثًا واحدًا ما قدر ، كاف بطيئًا رديء 
. الحفظ بطيء الفيـ 

عفاف أجؿ وأحفظ مف سميماف أو ىو نظيره ، وكبلـ النظير واألقراف  ]:قاؿ الذىبي في الميزاف 
ما رأيت : ينبغي أف ُيتأمؿ وُيتأنى فيو ، فقد قاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ ، سمعت أبي يقوؿ

   [أحدًا أحسف حديثًا عف شعبة مف عفاف 
فإف كاف الجارح متعصًبا عمى المجروح أو : قاؿ ابف الصبلح (وجود العداوة بيف الناقد والراوي )

 .متعنًتا في جرحو لـ يقبؿ ككبلـ النسائي في أحمد بف صالح المصري لما بينيما مف الجفاء
الناس مجمعوف عمى ثقة أحمد بف  ]: وقاؿ مسممة بف القاسـ في سبب تضعيؼ النسائي لو 

صالح لعممو وخيره وفضمو ، واف أحمد بف حنبؿ وغيره كتبوا عنو ووثقوه ، وكاف سبب تضعيؼ 
النسائي لو أف أحمد بف صالح كاف ال ُيحّدث أحدًا حتى يشيد عنده رجبلف مف المسمميف أنو مف 

فأتى النسائي ليسمع منو  فدخؿ ببل إذف ، ... أىؿ الخير والعدالة فكاف يحدثو ويبذؿ لو عممو ، 
ولـ يأتو برجميف يشيداف لو العدالة ، فمما رآه في مجمسو أنكره وأمر بإخراجو فضعفو النسائي 

  [ليذا 
بي ُرمي بالنصب ، روى عنو مسمـ  (اختبلؼ المذىب  )     . مثؿ أحمد بف عبدة الضَّ

. ، وابف خراش مف غبلة الشيعة [تكمـ فيو ابف خراش فمـ ُيمتفت إليو لممذىب  ]:قاؿ ابف حجر
شريؾ سيء الحفظ مصطرب : وكذلؾ شريؾ بف عبد اهلل النخعي الكوفي ، قاؿ عنو الجوزجاني

ولـ ُيقبؿ جرح الجوزجاني فيو ألف الجوزجاني كاف شديد االنحراؼ في النصب ، . الحديث مائؿ 
وكاف في شريؾ تشيع خفيؼ ، وقد وصؼ اإلماـ أحمد وابف حجر وغيرىما شريكًا بأنو كاف 

.    شديدًا عمى أىؿ البدع 



كاف : وىذا أيضًا في ترجمة شريؾ النخعي قاؿ عنو األزدي (ال يجرح العدؿ بكبلـ المجروحيف  )
وجرح . صدوقًا إال أنو مائؿ عف القصد غالي المذىب سيء الحفظ كثير الوىـ مضطرب الحديث

. األزدي مردود ألنو مجروح 
وال يجب عمى مف  ]:كذلؾ جرح يزيد بف أبي زياد لعكرمة مولى ابف عباس  فقد قاؿ ابف حباف

ومف أمحؿ المحاؿ أف يجرح العدؿ ... شـّ رائحة العمـ أف ُيعّرج عمى قوؿ يزيد بف أبي زياد 
. [بكبلـ المجروح ألف يزيد بف أبي زياد ليس ممف يحتج بنقؿ حديثو 

مثؿ شعبة فيو مف  (إذا كاف الجارح مف المتعنتيف المتشدديف ؛ يجرح الراوي بأدنى شيء )
المتشدديف الذيف يغمزوف الراوي باليفوة واليفوتيف ، كما في ترجمة المنياؿ بف عمرو األسدي 

ترؾ شعبة المنياؿ بف : مف رواة البخاري في صحيحو ، قاؿ عبد اهلل بف أحمد سمعت أبي يقوؿ 
قاؿ ابف . ألنو سمع مف داره صوت قراءة بالتطريب : عمرو عمى عمد ، قاؿ ابف أبي حاتـ 

وليس عمى المنياؿ حرج إال إف تجاوز إلى حد التحريـ ، ولـ يصح ذلؾ عنو ، وجرحو : حجر
. بيا تعسؼ ظاىر ، وقد وثقو ابف معيف والعجمي وغيرىما 

، ويثبت ذلؾ بدليؿ صحيح، مثؿ ثابت بف (أف يبيف الُمعدِّؿ أف الجرح مدفوع عف الراوي  )
ال يتابع في حديثو وتعقب ذلؾ أبو الحسف بف : قاؿ العقيمي]:عجبلف األنصاري ، قاؿ ابف حجر 

. [القطاف بأف ذلؾ ال يضره إال إذا كثر منو رواية المناكير ومخالفة الثقات وىو كما قاؿ
تركت حديثو لقوؿ : قاؿ ابف نمير]:قاؿ ابف حجر . أحمد بف عبد الممؾ بف واقد الحراني ومثؿ 

أىؿ حراف قؿَّ : إف أىؿ حّراف يسيئوف الثناء عميو ؟ فقاؿ: وقاؿ الميموني قمت ألحمد. أىؿ بمده 
فأفصح أحمد - أي ابف حجر–أف يرضوا عف إنساف ىو يغشى السمطاف بسبب ضيعة لو قمت 

كاف مف أىؿ : بالسبب الذي طعف فيو أىؿ حراف مف أجمو وىو غير قادح ، وقد قاؿ أبو حاتـ
الصدؽ واإلتقاف روى عنو أحمد في مسنده والبخاري في الصبلة والجياد والمناقب أحاديث شورؾ 

 . [فييا عف حماد بف زيد

أف تقديـ الجرح محمو إذا كاف الجارح قد عمـ ما لـ يعمـ المعدؿ ، فأما إذا كاف المعدؿ أعمـ ) 
مثؿ  إبراىيـ بف سعد بف إبراىيـ بف عبد الرحمف بف  (بالراوي مف الجارح فالقوؿ قوؿ المعدؿ 

كاف صغيرًا حيف : وقاؿ صالح جزرة.عوؼ الزىري وثقو ابف معيف وأحمد والعجمي وأبو حاتـ 
ذكر عند يحيى بف سعيد إبراىيـ بف : وقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ عف أبيو.سمع مف الزىري 

براىيـ بف سعد كأنو يضعفيما : سعد وعقيؿ بف خالد ، فجعؿ يقوؿ وأيش : قاؿ أحمد. عقيؿ وا 
قوؿ مف تكمـ في إبراىيـ بف سعد فيو :قاؿ ابف عدي. ينفع ىذا ؛ ىذاف ثقتاف لـ يخبرىما يحيى 



براىيـ بف سعد مف ثقات المسمميف ، وإلبراىيـ بف سعد أحاديث صالحة مستقيمة عف  تحامؿ ، وا 
. أخرج لو الجماعة.الزىري 

فالخطأ يكوف كثيرًا في حؽ الُمقؿ ، وقميبًل في حؽ الُمكثر ؛ ولذلؾ قالوا  (إذا كاف الجرح نسبيًا  )
. المكثر يغتفر لو أوىامو في سعة ما روى : 

ثقة لكف في حديثو عف قتادة ضعؼ ولو أوىاـ إذا حدث : فقد قاؿ ابف حجر في جرير بف حاـز 
. اغتفرت أوىامو في سعة ما روى : وقاؿ الذىبي . مف حفظو 

كاف عبد الرحمف بف ميدي يطعف عميو وينكر عميو :قاؿ عمي بف المديني .ومثمو روح بف عبادة 
وىذا تعنت وقمة إنصاؼ ]: قاؿ الذىبي . أحاديث ابف أبي ذئب عف الزىري مسائؿ كانت عنده 

في حؽ حافظ قد روى ألوفًا كثيرة مف الحديث ، فوىـ في إسناد ، فروح لو أخطأ في عدة 
. [أحاديث في سعة عممو الغتُفر لو ذلؾ أسوة نظرائو

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منيـ طعنًا فذلؾ الطعف مقابؿ لتعديؿ ىذا اإلماـ فبل ]قاؿ ابف حجر 
يقبؿ إال مبيف السبب مفسرًا بقادح يقدح في عدالة ىذا الراوي وفي ضبطو مطمقًا أو في ضبطو لخبر 

  [بعينو ألف األسباب الحاممة لؤلئمة عمى الجرح متفاوتة منيا ما يقدح ومنيا ما ال يقدح
 .ما ضعؼ مف أحاديثيما مبنى عمى عمؿ ليست بقادحة : وقاؿ النووي في شرح البخاري

: توجيو العمماء لتخريج الشيخيف أحاديث المختمؼ فييـ في الصحيحيف

  سبر روايات المتكمـ فييـ

فالشيخاف أخرجا روايات المتكمـ فييـ بعد سبر أحاديثيـ ومقارنة بعضيا ببعض ، ومقارنتيا بروايات 
الثقات ، مثاؿ ذلؾ أف سييؿ بف أبي صالح تكمـ بعضيـ في سماعو مف أبيو ، فقيؿ صحيفة فترؾ 

ومسمـ . البخاري حديثو في األصوؿ ال في الشواىد ، واستغنى عنو بغيره مف أصحاب أبيو احتياطًا 
اعتمد عميو لما سبر أحاديثو فوجده يحدث عف عبد اهلل بف مقسـ عف أبيو ، ومرة عف األعمش عف 
أبيو ، ومرة يحدث عف أخيو عف أبيو ، بأحاديث فاتتو مف أبيو فصّح عنده أنو سمع مف أبيو إذ لو 

. كاف سماعو صحيفة لكاف يروي ىذه األحاديث مثؿ تمؾ األخر 

وىذا يدلؾ عمى تمييز الرجؿ ، وتمييزه بيف ما سمع مف أبيو ليس بينو وبيف أبيو  ]:قاؿ ابف عدي 
.  [أحد ، وبيف ما سمع مف سمي واألعمش وغيرىما مف األئمة 



سييؿ أحد أركاف الحديث ، وقد أكثر مسمـ الرواية عنو في األصوؿ والشواىد ، إال أف  ]:قاؿ الحاكـ 
غالبيا في الشواىد ، وقد روى عنو مالؾ وىو الحكـ في شيوخ أىؿ المدينة ؛ الناقد ليـ ، ثـ قيؿ في 

. [حديثو بالعراؽ أنو نسي الكثير منو وساء حفظو في آخر عمره 

ال : فقاؿ ! سألت الدارقطني ، لـ ترؾ البخاري سييبًل في الصحيح ؟: وقاؿ أبو عبد الرحمف السممي 
سييؿ واهلل خير مف أبي اليماف ، : أعرؼ لو عذرًا ، فقد كاف النسائي إذا حدث بحديث سييؿ قاؿ

ويحيى بف بكير وغيرىما ، وكتاب البخاري مف ىؤالء مآلف ، وخّرج لفميح بف سميماف ، وال أعرؼ لو 
. كاف قد مات لو أخ فَوَجد عميو فنسي كثيرًا مف حديثو : سمعت عميًا يقوؿ : قاؿ البخاري . وجيًا 

. قد يجد المتبحر في الصنعة ما ذكره عمي : قاؿ الحاكـ 

ومثؿ سييؿ في ذلؾ داود بف أبي ىند وغيره ، فمما ُتكمـ في ىؤالء بما ال يزيؿ العدالة والثقة ترؾ 
. البخاري إخراج حديثيـ في األصوؿ تحريًا ، وأخرج مسمـ أحاديثيـ لزواؿ الشبية 

 لـ يخرجا جميع مرويات الراوي المتكمـ فيو ، االنتقاء مف أحاديث المختمؼ فييـ ، فالشيخاف
نما  نظرا في حالو مع مف روى عنو في كثرة مبلزمتو لو أو قمتيا أو كونو في بمده ممارسًا وا 

،  لحديثو أو غريبًا مف بمد مف أخذ عنو وىذه أمور تظير بتصفح كبلميما وعمميما في ذلؾ
وأدؽ مف ىذا أنيما رويا عف أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصيف مف غير حديث 

  . ، مما يدؿ عمى انتقائيما الصحيح مف أحاديثو  الذيف ضعفوا فييـ
حدثنا سعيد المقبري بعد أف كبر ، وقاؿ يحيى ابف : فمثبًل سعيد المقبري كاف شعبة يقوؿ عنو

أثبت الناس فيو الميث بف سعد ، : وقاؿ ابف خراش . أثبت الناس فيو ابف أبي ذئب : معيف 
أكثر ما أخرج لو البخاري مف حديث ىذيف ؛ أي ابف أبي ذئب والميث عنو ]: قاؿ ابف حجر

سماعيؿ بف أمية ، وعبيد اهلل بف عمر وغيرىـ مف الكبار  ، وأخرج أيضًا مف حديث مالؾ وا 
.  [وروى لو الباقوف ، لكف لـ يخرجوا مف حديث شعبة عنو شيئًا 

والبخاري لـ يكثر مف التخريج عنيـ ، وليس لمواحد منيـ نسخة كبيرة أخرجيا كميا أو أكثرىا إال 
بخبلؼ مسمـ فإنو أخرج أكثر تمؾ النسخ كأبي الزبير عف جابر . أحاديث عكرمة عف ابف عباس

وذلؾ أف أبا الزبير أحفظ أصحاب جابر  لحديثو وقد ثبت عنده سماعو منو ، وكذلؾ سييؿ عف أبيو 
.  ، وحماد بف سممة عف ثابت ، وغير ذلؾ 

 معرفة البخاري ومسمـ أحواؿ الرواة المتكمـ فييـ ممف أخرجا عنيـ واّطبلعيما عمى أحاديثيـ
. وتمييز جيدىا مف غيره 



فالذيف انفرد بيـ البخاري ممف تكمـ فيو أكثرىـ مف شيوخو الذيف لقييـ وجالسيـ وعرؼ أحواليـ 
واّطمع عمى أحاديثيـ ومّيز جيدىا مف غيره وال شؾ أف المحدث أعرؼ بحديث شيوخو دوف 

والحكـ في الشيوخ الذيف لقييـ البخاري ومّيز صحيح حديثيـ مف سقيمو وتكمـ فييـ غيره . غيرىـ 
أنو ال يّدعي أف جميع أحاديثيـ مف شرطو ؛ فإنو ال يخرج ليـ إال ما تبيف لو صحتو، مما يدؿ 
عمى أنو كاف ينتقي مف حديث شيوخو ؛ فمثبًل شيخو يحيى بف عبد اهلل بف بكير ثقة في الميث 

 ]:إنما سمع يحيى الموطأ بعرض حبيب ؛ قاؿ الباجي: وتكمموا في سماعو مف مالؾ ، وقالوا
عنو عف الميث ، وذلؾ أنو قد تكمـ أىؿ الحديث في سماعو - أي البخاري–ومعظـ ما أخرج 

وقاؿ البخاري  . [الموطأ مف مالؾ ألنو إنما سمع بقراءة حبيب كاتب مالؾ ، وىو ثبت في الميث 
: قاؿ ابف حجر . ما روى ابف بكير عف أىؿ الحجاز في التاريخ فإني أتقيو : في تاريخو الصغير

فيذا يدلؾ عمى أنو كاف ينتقي حديث شيوخو ، وليذا ما أخرج عنو عف مالؾ سوى خمسة 
. [أحاديث مشيورة متابعة ، معظـ ما أخرج عنو عف الميث 

بخبلؼ مسمـ فإف مف انفرد بتخريج حديثو ممف تكمـ فيو أكثرىـ ممف تقدـ عصره مف التابعيف ومف 
ومع ذلؾ كاف عمى اطَّبلع واسع بمروياتيـ وعمى عمـ بأحواليـ ؛ مثؿ أحمد بف عبد الرحمف . بعدىـ 

قمت لمسمـ بف الحجاج قد أكثرت الرواية : تغّير حفظو بآخرة ، قاؿ إبراىيـ بف أبي طالببف وىب 
إنما نقموا عميو بعد : في كتابؾ الصحيح عف أحمد بف عبد الرحمف الوىبي وحالو قد ظير ؟ فقاؿ

 . خروجي مف مصر 

تنبيو اعمـ أنو قد  ]:تخريج أحاديث المختمؼ فييـ في المتابعات والشواىد ، قاؿ ابف رجب

 .  [ يخرج في الصحيح لبعض مف ُتكمـ فيو إما متابعة واستشيادًا ، وذلؾ معموـ

أحمد بف يزيد بف إبراىيـ الحراني أبو الحسف المعروؼ وىذا كثير فقد أخرج البخاري حديث 
بالورتنيس في عبلمات النبوة متابعة ، عمى أف البخاري قد لقي أحمد ىذا وحّدث عنو في 

وقد تكمـ فيو يحيى . كذلؾ محمد بف عمرو بف عمقمة الميثي . التاريخ فيو عارؼ بحديثو
 .ومالؾ وغيرىما، خّرج حديثو مسمـ متابعة ، وخّرجو البخاري مقرونًا 

[ مف حديث المختمؼ فييـ ما ىو معروؼ عف شيوخو مف طرؽ - أي الشيخاف–وقد يخرج
أخرى ، ولكف لـ يكف وقع لصاحب الصحيح ذلؾ الحديث إال مف طريقو ، إما مطمقًا أو 



، ولـ يقع لصاحب الصحيح  (عنو)فإذا كاف الحديث معروفًا عف األعمش صحيحًا . بعمو 
 .عنو بعمو إال مف طريؽ بعض مف تكمـ فيو مف أصحابو خرجو عنو 

شيدت أبا زرعة ، وأنكر عمى مسمـ تخريجو لحديث  )): قاؿ أبو عثماف سعيد البرذعي 
أسباط بف نصر ، وقطف بف نسير ، وروايتو عف أحمد بف عيسى المصري في كتابو 

إنما أدخمت مف : )) فمما رجعت إلى نيسابور ذكرت ذلؾ لمسمـ فقاؿ : )) قاؿ ( (الصحيح
حديث أسباط ، وقطف بف نسير ، وأحمد ما قد رواه الثقات عف شيوخيـ ، إال أنو ربما وقع 

إلى عنيـ بارتفاع ، ويكوف عندي مف رواية أوثؽ منيـ بنزوؿ ، فاقتصر عمى أولئؾ ، 
( . (وأصؿ الحديث معروؼ مف رواية الثقات 

وىذا قسـ آخر ممف خرج لو في الصحيح عمى غير وجو المتابعة واالستشياد ودرجتو تقصر 
. [عف درجة الصحيح عند اإلطبلؽ 

 
: الخاتمػػػػػة 

 إجماع األمة عمى تمقي الصحيحيف بالقبوؿ وأنيما أصح كتاب بعد كتاب اهلل تعالى .

 تثبت العدالة عند الشيخيف لكؿ مف اشتير بيف الحفاظ بأنو مف أصحاب الحديث ، ولـ
. يعرؼ فيو جرح وال تعديؿ ، ويخرج عف حد الجيالة برواية اثنيف عنو 

 إذا كاف معروفًا مذىب الشيخيف االحتجاج برواية المبتدع سواء كاف داعية إلى بدعتو أو ال
 ، ما لـ بالتحرز مف الكذب مشيورًا بالسبلمة مف خواـر المروءة موصوفًا بالديانة والعبادة

تكف بدعتو مكفرة 

 جميع الرواة الذيف أخرج ليـ الشيخاف في األصوؿ قد جاوزوا القنطرة واجتمعت فييـ صفتي
. العدالة والضبط 

 ليس في الصحيحيف حديث راٍو كثير الغمط وال متابع لو .

 قد يخرج الشيخاف حديث الراوي سيء الحفظ في المتابعات والشواىد .

 أخرج الشيخاف أحاديث بعض الرواة الذيف اختمطوا بآخرة مما رووه قبؿ االختبلط .

 منيج العمماء في الحكـ عمى الرواة المختمؼ فييـ ما يمي :



 إذا تعارض الجرح والتعديؿ وكانا مبيميف فيقدـ التعديؿ .

 إذا تعارض الجرح والتعديؿ وكاف الجرح مفسرًا فيقدـ الجرح عمى التعديؿ إال في
: حاالت ىي 

(كبلـ األقراف بعضيـ في بعض) 

(وجود العداوة بيف الناقد والراوي) 

(اختبلؼ المذىب) 

(ال يجرح العدؿ بكبلـ المجروحيف) 

(إذا كاف الجارح مف المتعنتيف في نقد الرواة) 

(إذا بّيف الُمعّدؿ أف الجرح مدفوع عف الراوي بدليؿ صحيح) 

(إذا كاف المعدؿ أعمـ بالراوي مف الجارح) 

( ًإذا كاف الجرح نسبيا) 

 توجيو العمماء لتخريج الشيخيف أحاديث الرواة المختمؼ فييـ في الصحيحيف بعدة أمور ىي
 :

 إف الشيخيف خرجا أحاديث الرواة المختمؼ فييـ بعد سبر رواياتيـ وتمييز الصحيح
. مف غيره 

  انتقاء الشيخيف مف أحاديث الرواة المختمؼ فييـ

 معرفة البخاري ومسمـ أحواؿ الرواة المتكمـ فييـ ممف أخرجا عنيـ واطبلعيما عمى
. أحاديثيـ وتمييز جيدىا مف غيره 

 تخريج أحاديث المختمؼ فييـ في المتابعات والشواىد .

 أف يخرجا الحديث مف طريؽ المختمؼ فيو لعموه ويكوف عنده مف طريؽ ثقة بنزوؿ
. فيقتصر عمى األوؿ ألف أصؿ الحديث معروؼ مف طريؽ الثقات 



ىذا فما كاف في ىذا البحث مف صواب فمف توفيؽ اهلل تعالى وما كاف مف خطأ فمني ومف 
الشيطاف واهلل المستعاف 

إلياـ بدر عوض الجابري . د 
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 [ترقيـ الكتاب موافؽ لممطبوع وىو مذيؿ بالحواشي] موقع مكتبة المدينة الرقمية :مصدر الكتاب 
محمد لقماف . لػ د [اىتماـ المحدثيف بنقد الحديث سندًا ومتنًا ودحض مزاعـ المستشرقيف وأتباعيـ ] 

ـ يطمب ىذا الكتاب مف مؤلفو  1987-1408 1السمفي ط
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 مكاف النشر سوريا 1986 – 1406سنة النشر 
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  فواز أحمد زمرلي:تحقيؽ 
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 ىػ 1404
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 عثماف بف عبد :المؤلؼ  [ صيانة صحيح مسمـ مف اإلخبلؿ والغمط وحمايتو مف اإلسقاط والسقط ] 
 بيروت-  دار الغرب اإلسبلمي : الناشر الرحمف بف عثماف الكردي الشيرزوري أبو عمرو

  موفؽ عبد اهلل عبد القادر: تحقيؽ 1408الطبعة الثانية ، 
  أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ العسقبلني:المؤلؼ  [  فتح الباري شرح صحيح البخاري]

  1379بيروت ، -  دار المعرفة :الناشر 
 : الناشر  شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي:المؤلؼ  [ فتح المغيث شرح ألفية الحديث] 

ىػ 1403 الطبعة األولى ، لبناف– دار الكتب العممية 
 ىػ 1409( 3)لمحافظ أبي أحمد ابف عدي دار الفكر ط  [الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ]

 : الناشر  أحمد بف عمي بف ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي:المؤلؼ  [ الكفاية في عمـ الرواية ]
 إبراىيـ حمدي المدني،  أبو عبداهلل السورقي : تحقيؽ المدينة المنورة- المكتبة العممية 

لمعبلمة أبي البركات محمد المعروؼ   [الكواكب النيرات في معرفة مف اختمط مف الرواة الثقات  ]
 ىػ 1401( 1)بابف الكياؿ تحقيؽ عبد القيـو عبد رب النبي دار المأموف لمتراث ط 

  محمد بف مكـر بف منظور األفريقي المصري:المؤلؼ  [  لساف العرب  ]
  برنامج المحدث المجاني: الطبعة األولى مصدر الكتاب بيروت–  دار صادر :الناشر 

ىػ 1408( 1)لمحافظ أحمد بف حجر  دار الفكر ط  [لساف الميزاف  ]  

 [ مئة فائدة حديثية مف كتاب التنكيؿ لممعممي اليماني ] 
لمحافظ محمد بف عبد الرحمف السخاوي تحقيؽ عبد الفتاح أبو غدة  [المتكمموف في الرجاؿ  ] 

ىػ 1404( 5)بيروت ط –مكتب المطبوعات اإلسبلمية 

. لمحافظ محمد بف عبد اهلل بف حمدويو أبو عبد اهلل الحاكـ تحقيؽ د [المدخؿ إلى كتاب اإلكميؿ  ]
فؤاد عبد المنعـ أحمد الناشر دار الدعوة مكاف النشر االسكندرية 

 مؤسسة الرسالة : الناشر  سميماف بف أحمد بف أيوب أبو القاسـ الطبراني:المؤلؼ  [  مسند الشامييف]
  حمدي بف عبد المجيد السمفي: تحقيؽ 1984 – 1405 الطبعة األولى ، بيروت– 

  أحكاـ المحقؽ عمى بعض األحاديث:مع الكتاب 
–  المكتب اإلسبلمي : الناشر  محمد بف عبد اهلل الخطيب التبريزي:المؤلؼ  [  مشكاة المصابيح ]

 تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني 1985 – 1405-  الثالثة : الطبعة بيروت



الكتاب مرقـ آليا غير موافؽ  ] موقع جامع الحديث :مصدر الكتاب لمطحاوي  [ مشكؿ اآلثار  ]
 [لممطبوع 

الكتاب مرقـ آليا  ] موقع جامع الحديث:مصدر الكتاب  [  معرفة الصحابة ألبي نعيـ األصبياني]
 [غير موافؽ لممطبوع 

الطبعة  سورية- دار الفكر دمشؽ: الناشر نور الديف عتر:تأليؼ [  منيج النقد في عمـو الحديث ]
ترقيـ الكتاب موافؽ لممطبوع وىو مذيؿ ] المكتبة الرقمية : مصدر الكتابـ1997-ىػ 1418الثالثة 

 [بحواشي المحقؽ
 : الناشر  محمد بف إبراىيـ بف جماعة:المؤلؼ  [  المنيؿ الروي في مختصر عمـو الحديث النبوي]

 محيي الديف عبد الرحمف رمضاف.  د: تحقيؽ 1406 الطبعة الثانية ، دمشؽ– دار الفكر 
الكتاب  ] شمس الديف أبو عبد اهلل محمد الذىبي : المؤلؼ [ الموقظة في عمـ مصطمح الحديث ]

لممتقى - عفا اهلل عنو - قاـ بتنسيقو و فيرستو أسامة بف الزىراء  [مرقـ آليا غير موافؽ لممطبوع 
 أىؿ الحديث

لئلماـ أبي عبد اهلل محمد الذىبي تحقيؽ عمي محمد البجاوي  [ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ]

دار المعرفة 

 أبو الفضؿ أحمد بف عمي :المؤلؼ  [ نزىة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر] 
  عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي الطبعة األولى:المحقؽ بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني 

ترقيـ ]  موقع مكتبة المدينة الرقمية: مصدر الكتاب (ىػ 1422) مطبعة سفير بالرياض عاـ :الناشر 
 [الكتاب موافؽ لممطبوع وىو مذيؿ بالحواشي

 : الناشر  بدر الديف أبي عبد اهلل محمد بف بيادر:المؤلؼ  [ النكت عمى مقدمة ابف الصبلح ]
زيف العابديف بف محمد .  د:ـ تحقيؽ 1998- ىػ 1419 الطبعة األولى ، الرياض– أضواء السمؼ 

 ببل فريج
 ربيع :المحقؽ  أبو الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني :المؤلؼ  [ النكت عمى كتاب ابف الصبلح ]

  عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنورة،: الناشر بف ىادي عمير المدخمي
 موقع مكتبة المدينة الرقمية تمت مقابمة الكتاب : مصدر الكتاب ـ1984/ىػ1404 األولى، :الطبعة

 [ترقيـ الكتاب موافؽ لممطبوع وىو مذيؿ بالحواشي] واستدراؾ بعض األخطاء
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيرس الموضوعات 

المقدمػػػػػػة         أ 

 1تمييػػػػػػػػد        

 3تعريؼ العدالة لغة واصطبلحًا        

 3ثبوت العدالة         

  5ثبوت العدالة عند الشيخيف       



 6محترزات العدالة          

 8رأي الشيخيف في الرواية عف أىؿ البدع      

 9ضبط الراوي          

 9كيفية معرفة ضبط الراوي        

 10محترزات الضبط         

 16طبقات الرواة مف حيث الضبط وبياف صفة مف أخرج ليـ الشيخاف   

 17منيج العمماء في الحكـ عمى الرواة المختمؼ فييـ ومقارنتو بمنيج الشيخيف   

 25توجيو العمماء لتخريج الشيخيف أحاديث المختمؼ فييـ في الصحيحيف   

 30الخاتمة           

قائمة المراجع          جػ 

فيرس الموضوعات         ح 
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